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O CIDADÁN ILUSTRE

FICHA TÉCNICA

El ciudadano ilustre. Arxentina, 2016. Cor, 118 min. Xénero: Comedia negra
|  Dirección  e  fotografía: Mariano  Cohn,  Gastón  Duprat  |  Guión: Andrés
Duprat | Produción: Fernando Sokolowicz (Aleph Media, Televisión Abierta, A
Contracorriente Films) |  Música: Toni M. Mir |  Intérpretes:  Oscar Martínez
(Daniel  Mantovani),  Dady  Brieva  (Antonio),  Andrea  Frigerio  (Irene),  Belén
Chavanne (Julia), Nora Navas (Nuria), Manuel Vicente (intendente)

PREMIOS
a

Festival de Venecia 2016
Mellor Actor
Seminci de Valladolid 2016
Espiga de Prata, Mellor Actor
Premios Goya 2016
Mellor Película Hispanoamericana

SINOPSE

Daniel Mantovani é un Premio Nobel
de  Literatura  arxentino  que  hai  40
anos abandonou a súa vila natal para
vivir en Europa, onde triunfou escri-
bindo  sobre  a  súa  localidade  e  os
seus personaxes. No pico da súa ca-
rreira, o alcalde desa vila convídao
para nomealo "Cidadán Ilustre", e el
decide  cancelar  a  súa  axenda  e
aceptar o convite. 

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Que lles atraeu do punto de partida
do filme, un escritor de éxito que
regresa á súa vila natal? 
Na fama e a idolatría hai  algo moi
escuro  e  perverso  que  nos  fascina.
Pór nun pedestal a outro ser humano
a miúdo ten algo de covarde, de gre-
gario: inmediatamente te sitúas nu-
nha posición de inferioridade fronte
ao teu ídolo e iso sérveche para exi-
mirte  de  responsabilidades;  asumes
que o teu ídolo encarna unha serie
de valores, como a solidariedade ou
o traballo duro, e por tanto decides
que non fai falla que ti os defendas.
E logo está a lixeireza coa que pasa-
mos de amar a alguén a terlle odio,
a miúdo polo mesmo motivo. Iso pa-
sa sobre todo no deporte. Pensemos
en Maradona ou Messi.

É difícil adiviñar se o seu filme cri-
tica máis a prepotencia dos intelec-
tuais ou a envexa dos ignorantes.
Gústanos  que  non  quede  claro.  En
realidade a idea é sinalar os prexuí-
zos duns e outros. A nosa intención
sempre é retratar os nosos persona-
xes sen emitir xuízos, porque iso xe-
ra incomodidade no espectador: ves
a película e non sabes se falamos de
ti ou do teu veciño, se deberías rir
ou avergoñarte. Gústanos facer sen-
tir culpable  ao público.  En todo ca-

so,  o noso cinema sempre o  com-
pleta o espectador. Queremos expor
cuestións e abrir o debate.

Que  relación  teñen  vostedes  co
recoñecemento e a fama? 
Ningunha. Levamos 20 anos  traba-
llando, e a estas alturas temos un
currículo de anciáns, pero estamos
fóra  do  sistema  e  iso  gústanos.
Sempre  tratamos  de  facer  cousas
molestas.  Somos  outsiders.  En  Ar-
xentina  non  nos  coñece  case  nin-
guén. E os que nos coñecen non sa-
ben como catalogarnos. Cremos que
os cineastas non nos recoñecen co-
mo  parte  do  seu  gremio,  en  boa
medida porque ao longo da nosa ca-
rreira  fixemos  moita  televisión  e
considérannos  produtores  televisi-
vos.  Ademais  non  somos  cinéfilos:
gústanos Spielberg.

Agora  que  triunfan  no  cinema,
deixarán de facer televisión? 
Para nada. A televisión pode ser tan
artística como o cinema, a nós gús-
tanos tanto ou máis. É menos clasis-
ta, non tes que ir mostrando as túas
credenciais antes de facer calquera
cousa, e iso deixa máis espazo para
o risco e o experimento. Nós a fi-
nais dos 90 fixemos Televisión aber-
ta,  que  foi  o  primeiro  reality  do
mundo e precursor  tanto de  Gran
irmán como de YouTube. E sempre
tratamos de innovar.

Dirixir a dúo, dificulta o traballo? 
Ao contrario. Un director ten moi-
tas  cousas  das  que  ocuparse,  de
modo que ser dous permítenos re-
partir  responsabilidades.  Ademais,
non nos gusta esa xerarquía militar
que adoita  haber na produción de
películas.  Nós  somos  máis  laxos  e
temos un espírito máis colaborativo
co noso guionista, o noso montador
e o  resto  do equipo.  Somos como
unha banda de rock.

Por que pensaron en Óscar Martí-
nez como protagonista?
Desde o principio pensamos nel e a
Óscar gustoulle moito o guión. Mes-
mo traballamos con el os textos do
personaxe. O guión xa estaba feito,
pero  os seus textos  volvémolos re-

dactar  con  el.  Foi  unha  decisión
acertadísima porque o achega moi-
tísimo ao personaxe, é absolutamen-
te orgánico. Escollemos a Óscar por-
que  está en todas as escenas,  pre-
cisabamos  un  actor  que  soportase
iso. E tamén tiña que soportalo des-
de a cámara e a narración. O filme
ten o seu punto de vista: o especta-
dor ve todo o que el ve, e o que non
ve, non está na película.

Por que o pensaron desta maneira?
Porque así a perspectiva por momen-
tos é hiperrealista e por momentos
está distorsionada. Así é o punto de
vista dun artista: alguén que está a
observar a realidade coa súa forma
de ver o mundo e actuar ante esas
circunstancias. Iso falabámolo moito
con Óscar, e houbo moita complici-
dade con el  na  forma de entender
esta situación.

Martínez definiu o filme como unha
metáfora de Arxentina como país.
Coinciden con esa afirmación?
É unha posible metáfora, pero non é
a única posible. A película non expón
un  branco  ou  negro,  é  moito  máis
gris e complicada. Sobre as tensións
entre a cousa cosmopolita e europea
vs. a cousa aldeana, as dúas partes
teñen razón,  as  dúas  gañan e  per-
den. Nese sentido, é  un retrato da
Arxentina actual.

O público estranxeiro pode non en-
tender esa autocrítica arxentina?
Os sentimentos de idolatría e chau-
vinismo existen en todos os países. É
un  factor  común.  Nunha  conversa
con  Pedro  Almodóvar  comentounos
que a el lle sucedeu algo moi pareci-
do cando volveu á  súa vila despois
da súa exitosa carreira. 

O  cidadán ilustre é o seu filme de
vocación máis comercial. Como lles
condicionou iso á hora de facelo?
É exactamente a película que que-
riamos facer. Cremos que non é pre-
ciso baixar o listón artístico da pelí-
cula só porque aspires a que a xente
vaia vela. Fixemos O cidadán ilustre
co público en mente, pero non nos
traizoamos nin ideolóxica, nin temá-
tica nin esteticamente.
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